
CKG Lentekind verleent zorg aan alle gezinnen met jonge 
kinderen tussen 0 en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of 
vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren). 
Elk gezin of ouder kan vrijwillig beroep doen op onze dien-
sten. Op maat van je vraag kunnen wij je gezin aan huis be-
geleiden, kan je in ons centrum terecht voor begeleiding of 
vangen we je kinderen tijdelijk op. 

We stellen ons aanbod op bijgevoegde kaarten kort voor en 
geven weer voor welk aanbod je in welke vestiging terecht 
kan. Voor meer inlichtingen, aarzel niet om contact met ons 
op te nemen!

Hoogstraat 13
2340 Vlimmeren
03/309.23.40  
fax 03/312.88.07
lentekind@lentekind.be

Welkom bij CKG Lentekind
Jonge kinderen roepen veel op bij hun ouders. Ze vertede-
ren hen, laten hen dromen, doen hen lachen, wekken in-
tense zorg en liefde op… Maar juist dit maakt ouders ook 
erg kwetsbaar wanneer de opvoeding of ontwikkeling niet 
loopt zoals verwacht…
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• Greta vindt het moeilijk in te schatten wat er in haar dochter 
 omgaat. Ze heeft hierdoor het gevoel haar kind tekort te doen.

• De moeder van Dina begrijpt niet waarom haar dochtertje  
 soms zo kwaad wordt. Ze weet niet hoe ze hiermee moet  
 omgaan.

• Jana huilt veel en moeder weet niet wat ze nog kan doen om  
 haar te troosten. Ze maakt zich zorgen..

• Peter vindt dat zijn zoontje vaak wel erg druk is en veel aan- 
 dacht vraagt. Hij vraagt zich af of dit gedrag nog normaal is.

• Gülsüm had zich de band tussen haar en haar dochtertje he- 
 lemaal anders voorgesteld. Samen beleven ze te weinig pret- 
 tige momenten.

• Michiel heeft het gevoel dat zijn zoontje opzettelijk dingen 
 doet om hem kwaad te maken. Hij vreest dan dat zijn kind  
 hem niet graag ziet.

• Soms wordt Sarah zo boos op haar dochtertje. Ze begrijpt   
 dit niet: opvoeden zou toch leuk moeten zijn? 

• Seppe en Lies vliegen elkaar constant in de haren. Hun ou- 
 ders weten niet hoe ze broer en zus op een prettigere manier  
 met elkaar kunnen laten omgaan.

• Belle belandde al vaak in het ziekenhuis. De ouders vragen   
 zich af hoe ze haar ontwikkeling in deze omstandigheden het  
 best ondersteunen

Welke hulp kunnen wij u bieden?

Regio Vlimmeren-beerse
03/309.23.40
lentekind@lentekind.be

Enkele voorbeelden van situaties  
waarbij wij kunnen helpen:

• Begeleiding aan huis

• Begeleiding in het centrum

• Begeleiding met dag- of nachtopvang

• Crisisopvang

Regio Mol
014/32.04.24
aiko@lentekind.be

Meer info?

LE N T EKIND

Je kan rechtstreeks bij ons terecht. Alle dagen 24 op 
24 uur kan je ons telefonisch contacteren. 


